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Doelmatig uitbesteden
vanonderhoud bij
waterschappen
Waterschappengevenintoenemendemategevolßaanderoepvanbedrijvenenbewonersommeer
inzichtteverschaffen inhunwerkzaamhedenenuitgaven.Tenaanzienvanonderhoudsdiensten
wordtnaastdoelmatigheidenmarktconformiteitookvakergekekennaareengezondemixvanstrategischzelfdoenversusjlexibeluitbestedenvandewerkzaamheden. Hiervoorismeernodigdanloutereenjïnancié'leajweging.
Detoenemendeopenheid overtaken en
bestedingen vanwaterschappen blijkt uit
hun publicaties opinternet,dedirectevragenvanbelanghebbenden endezoektocht
naargedegenantwoorden.Ookworden
steedsmeerbedrijfsvergelijkingen gehoudenopsteedsbredere waterschapsterreinen,
zoalszuiveringen, belastingen en laboratoria.Eénvandeoorzaken isdat hetzelfzuiverendoorvervuilerssteedsbetaalbaarder en
aantrekkelijker wordtdoor technologische
ontwikkelingen. Eenandereoorzaakisdat
hetbegrotingstekort indeEU-landenniet
bovendedrieprocent magstijgen endat
heeft gevolgenvoordehoogtevandebelastingen vangemeentes,provinciesen waterschappen.Tengevolgevandezeontwikkelingenstaandetarievenonder druk.
Doordezetoenemendedrukentoenemendetransparantie wordt hetdebatover
doelmatigheid steedsopenlijker enmeerop
hetscherpst vandesnedegevoerd.Ondergetekenden menen dathetgoedisomdie
discussietevoeren,maardatdeperceptiesen

argumenten nogaleenssubjectiefzijn.Zo
zaleencommercieel bedrijfgemakkelijker
betogendatietsgoedkoper ingekocht kan
worden,terwijleenwaterschapzichberoept
opdeduurzaamheid vande infrastructuur
endegoederen.Beideuitgangspunten zijn
waarenverifieerbaar, maar hetblijft 'welles
nietes'.Eenmaatstafwaarbeidepartijen het
overeenszijn, is wenselijk.
Omgoedtekunnen uitbesteden, moet
ereenbijpassende organisatiezijn. Het moet
duidelijk zijn wieopdrachtgeeft tot uitbesteden,wiecontroleertenwiebeoordeelt.
Voorbeheer-enonderhoudsorganisaties is
het handigomhiervoorallerollen in kaart
tebrengen envervolgens takenen organisatieonderdelen aantoetewijzen. Indepraktijk iseenscheiding tussengebruiker,eigenaar,beheerderendienstvetlenererg
bruikbaar. Doordetakenen bevoegdheden
vandeorganisatie hierop inte richten,
weten allepartijen wat hen tedoenstaaten
waarzeopaanspreekbaar zijn.Eenveelgebruikt modelisweergegeven in tabel1.

Rollenentakenineenprofessionelebeheer-enonderhoudsorganisatie(Bootsma,2004].
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Gebruiktdeinfrastructuur enwilmaximaalnut(bijvoorbeeld eeninwonerdieophetrioolisaangesloten);
Wildeinfrastructuur beschikbaarmakenenhoudenvoordegebruiker
(bijvoorbeeld eenwaterschapalseigenaarvaneenzuivering);
Bepaaltinopdrachtvandeeigenaarwelkemaatregelen nodigzijnomde
infrastructuur beschikbaartehouden(bijvoorbeeld een beheersafdeling
vaneenwaterschap);
Voertinopdrachtvandebeheerdermaatregelenofprojecten uittegen
overeengekomenprijs/kwaliteitsverhouding (bijvoorbeeld eenaannemer
dieonderhoudswerkzaamheden uitvoert).

Bijhet vervullenvandegenoemde rollen
geldteenaantalspelregels.De belangrijkste
isdatdebeheetderdiehetwerk specificeert
endebudgetten beheert,eenanderepattijis
dandedienstverlener.Vandezeregel mag
alleen wordenafgeweken alsookhet eigendomvandeinfrasttuctuur inhanden van
dezepartijis.
Eentweedebelangrijke spelregelisdat
rondom eenbepaaldeinfrasttuctuut (ofverzamelinginfrastructurele wetken)sprakeis
vanééneigenaarenééninframanager. Versnipperingvandezerollenover meerdere
partijen zorgtvoorverwarringen onduidelijkheid. Welkunnen ermeerdere gebruikers
endienstverleners zijn.
Voortsishetvanbelangdatdeeigenaar,
insamenspraak met degebruiker vande
infrastructuur, heldererandvoorwaarden en
'SMART'-doelstellingen voordebeheerder
definieert. SMARTstaatvoorspecifiek, meetbaar,acceptabel,realistisch eninde tijd
volgbaar.Debeheerder isalleendan in staat
ominhetbelangvandeeigenaar tehandelen.
Tenslottegeldtdatnaarmatedeomvang
vandebeheer-en onderhoudorganisatie
grotetis,despelregelsstrikter kunnen worden toegepast.Bijkleinereotganisatieszal
dewerkomvangperrolkleinerzijn. Eenvolledigescheidingtussendebeheetder en
dienstverlener zalmindergoed uitvoerbaar
zijn alsbijvoorbeeld debeheerder eente
kleintakenpakket overhoudt.
Inhetalgemeengeldtdathet uitbestedenvaneendeelvande werkzaamheden
zinvolkanzijn ombijvoorbeeld pieken opte
vangen,bijspecifieke vaardigheden ofwanneereenvoudige werkzaamheden goedkoper
zijn intekopen.Doorgaansgeldtdatprimairetakennietuitbesteed worden,omdat j
herbesraansrecht vande opdrachtgevende
otganisatie hietdoor wordt aangetast.Verder
ishetraadzaamdatermeerdere aanbieders
zijn omdeconcurrentie tebevorderen en
moethetafbreukrisico vande uitbestede
takenaanvaardbaar zijn.

Spanning tussen doelmatigheid
en publiek b e l a n g
Depubliekeorganisaties vervulleneen
unieketaakenhebbenunieke bevoegdheden
a
lsdienstverlener vancollectievegoederen.
Zoiserbinnen hetvoorzieningsgebied van
e
enwaterschapgeentweedeinstantiedie
eindverantwoordelijk isvoordezetaken.In
economischezinsprekenwedanvanmonopolisten.Bijhetdebatover doelmatige
bestedingenwordt meestalde prijsstelling
Ve
rgelekenmeteenvergelijkbare dienst in
devrije markt.Dezevergelijking gaatvoor
algemeneondersteunende producten en
dienstenop,maar voorspecifieke primaire
w
aterschapsdienstenniet.Alseen commercieelbedrijffailliet gaat,wordt hetgatopgevulddoordeanderespelersindemarkt.Als
eenwaterschap'omvalt',verdwijnt echter
eencrucialefunctie dienietdirect door
Marktwerkingwordt ingevuld.Daardoor
k
unnenwaterschappen zichminder fouten
veroorlovenenmoetenzij dusmeerrisico's
aankunnen.Datkostgeld.Degrote uitdapugisdaarom hetvindenvandejuiste
alanstussengoedgenoeg(veiligheid,zekerheid,duurzaamheid) ennietteduur (aantal
medewerkers,geld,procedures,processen].
Hetbovenstaandebetekent niet dat
aterschappen nietsmoeten uitbesteden.
el
geldtdatwaterschappen devoorwaare ne n
criteriavanuitbesteden nauwkeurigeronderdeloepmoeten nemen.Alsde
betreffende werkzaamheden inkaart zijn
,e r
acht,kandoortoetsingaandrieaanvulndecriteriaeentransparant, maatschappeJ geaccepteerd,gewogenen verdedigbaar
esluitgenomen wordenoverhetaldan niet
c
esteden.Dietoetsinggeschiedtbijvoors t meendialoogtussen bestuurenorganisatie.
ee x t r

a criteriavooruitbesteden bij
heketakenzijn:Zijnde werkzaamheden
et
gewenstekwaliteit tebeschiijven en
°verdraagbaat?Ishetafbreukrisico aani, r a a r ' En(wanneer)isdeorganisatieer
daarvoor?
Criteria
eeerstetoetsingisdevtaagofde
beffende werkzaamheden te omschrijven

zijn indevormvaneenbestekofresultaatverplichting.Andersgezegd,iseenopdrachtformulering mogelijk aandehand
waarvaneenaanbieder dewerkzaamheden
kanuitvoeren énishetgeen hijoplevertook
wathetwaterschapbedoelde?Dit lijkt een
overbodigcriterium,omdat hetopalleuitbestedingvragen vantoepassingis.Tochverdienthethiereenextratoetsing,omdat bij
waterschappen denormvoor duurzaamheid
afkanwijken vandiezelfde normindevrije
markt.Indieneentoetsingnietmogelijkis,
zijn debedoeldewerkzaamheden (nog)niet
uit tebestedenenlopenwaterschapenaanbieder hetgevaardateronenigheidgaat ontstaanoverdegewenstekwaliteit.Dezevaststellingkandoordeambtelijke organisatie
gedaanworden,bij voorkeurdoorde functionarisdiedebeheerderrol heeft.
Detweedetoetsingbetreft devraagof
hetvanuit depublieketaakaanvaardbaaris
datdewerkzaamheden doorderdenworden
uitgevoerd.Sommige onderhoudstaken
kunnenzodicht bijdeprimairetaakvaneen
waterschap liggendathet afbreukrisico
hiervanonaanvaardbaar hoogis.Dezevaststellingisnaaronzemeninguiteindelijk een
bestuurlijke aangelegenheid.
Dederdetoetsingbetreft decompetentie
vanhetwaterschap tenaanzienvanuitbesteden.Deorganisatie moetdeopdracht
kunnen formuleren, aanbesteden, uitbestedenéncontroleren.Ditisvoororganisaties
dievanoudsher allewerkzaamheden zelf
uitvoerdenvaakeenenorme culturele
omslag.Telkensweerblijkt dathet wegzettenofuitbesteden vanbepaalde bedrijfsonderdelenc.q.takenalleendaneensucceskan
wordenalsdieomslagenbijbehorende professionalisering inrollengoedvantevorenis
voorbereid,geoefend enindepraktijk is
gerealiseerd.Bovendienzijn vaaksysteemtechnische,procestechnischeenpersonele
veranderingen noodzakelijk.Alshetbeleid
gerichtisopmeeruitbesteden,zullende
benodigdecompetentiesvandeorganisatie
indeloopvandetijdveranderen.Datbetekentdatuitbesteden indetoekomst mogelijkgemakkelijker zalgaan.Dezetoetsing
zaldoorbestuurenorganisatiegedaan moet

wordenenmet regelmaat moeten worden
geëvalueerd.
Casus Waterschap R e g g e e n
Dinkel
BijWaterschapReggeenDinkel bestond
discussietussenhetvorigebestuurende
organisatieoverextrainvesteringen inde
onderhoudsafdeling, evenalsoverwatzelf
gedaan konwordenenwatuitbesteed moest
worden.Dooreenaantalwerkzaamheden te
beoordelenaandehand vandeuitbeste-•
dingscriteriavoorpublieke organisaties
werdduidelijk datinprincipemeeruit te
bestedenzouzijn, maardatnietvooralle
werkzaamheden hetafbreukrisico bestuurlijkaanvaardbaar is.Bovendienwerdvastgestelddatdeorganisatieweliswaareenafgewogenuitbestedingsbeleid ontwikkeld,
maardaarnognietinallefacetten klaarvoor
is.Totslotbleekdeeigen onderhoudsafdelingmarktconform tekunnen werkendoor
eenrelatiefhogearbeidsproductiviteit en
eenvooruitstrevende wijzevan modern
onderhoudsmanagement inclusiefrisicobeheersing.Metdezekaderseninzichten kon
hetwaterschap vaststellendatdemargesom
snelmeerwerkzaamheden uit tebesteden te
smalzijn endatdehuidigebezettingen
werkvoorraadgoedafgestemd zijn.
Welvolgtnogoverlegmet het bestuur
waarinvoordemiddellange termijn wordt
bezienofdemixtussenhuidige bezetting
versuszelfdoennogsteedspassendisbinnendekadersvandegestelde uitbestedingscriteriavoorpubliekeorganisaties, f
ing. Dieter de Vroomen
(TwynstraGudde)
drs.Janten Klooster
(Waterschap Regge en Dinkel)
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